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Abstrakt 

Název práce: 3D kinematická analýza techniky pádlování na Cl 

Title: 3D kinematic analysis ofpaddling technique at Cl. 

Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je provést 3D kinematickou analýzu 

pádlování na Cl a provést deskripci provedení techniky při rozdílných traťových tempech. 

Metody zpracování dat: Jedná se o kazuistickou studii. Pořizování materiálů proběhlo 

v závodní části roku a to během dvou dnů. Bylo použito 5 videokamer typu miniDV. Pro 

vyhodnocení byl využit software TEMA Bio. Frekvence snímání je 50 půlsnímků/vteřinu. 

Frekvence analyzovaných snímků je 25 snímků/vteřinu. 

Výsledky: Deskripce pohybu a polohy těla probanda během pádlování na Cl. Deskripce 

pohybu a polohy lodi během jízdy. Postihnutí případných intraindividuálních změn v 

technice pádlování při různých traťových tempech. 

Klíčová slova: kanoe Cl, kinematická analýza, technika pádlování, 3D analýza. 
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Teoretická část 

1. Úvod - technická příprava 

Technická příprava představuje jednu ze základních složek sportovní přípravy. 

Technická připravenost je důležitá pro pozdější výkon v závodě. Jedná se především o 

správné provedení záběru a to jak z pohledu efektivity tak i ekonomiky. Jelikož je hlavním 

hnacím impulsem pro jízdu záběr pádla, je velice důležité zvládnutí optimální techniky a 

tudíž přenesení maximální síly na list pádla. 

Základním předpokladem pro správné a ekonomicky nejvýhodnější provedení záběru 

je jeho optimalizovaná technika. Technicky správně provedený záběr je základním kamenem 

při budování sportovní výkonnosti v rychlostní kanoistice (Doktor 2001). 

Existují určité obecné biomechanicko-:fyziologické zákonitosti, kterých bychom se 

měli při nácviku kanoistického záběru držet. Je nutné zohlednit odlišnosti jednotlivých 

sportovců ať už jde o fyziologické nebo somatické předpoklady. 

Pro úspěšné provedení technicky optimalizovaného záběru, je nutný jistý schopnostně 

pohybový základ. Bez dostatečných silových schopností není možné provést efektivní záběr, 

protože nám v tom paradoxně brání právě dokonalost provedení tohoto záběru. Jednodušeji 

řečeno, když na to prostě nemáme sílu, nedokážeme v průběhu záběru udržet pádlo v ideální 

poloze, kdy je kolmo k hladině. Při nedostatku obratnostních schopností je nemožné 

provedení záběru v maximálním rozsahu a nízká dynamika záběru může být zase způsobena 

nedostatečným rozvojem rychlostních schopností (Doktor 200 I). 

2. Tvary používaných lodí a pádel 

V současné době existuje několik typů singl kanoí, které se používají. Po uvolnění 

pravidel se tvary lodí velice změnily. Po Olympijských hrách roku 2000 bylo u lodí zrušeno 

pravidlo minimální šířky. V dnešní době je nejširší místo na lodích kolem 31 - 32 cm oproti 

75 cm, které byly dle pravidel do roku 2000, cožjexýrazná změna. 

Také pádla prošla jistým vývojem. V pádlech pro jízdu na rychlostní kano~ nejsou 

velké rozdíly. Nejdůležitější je přiměřená délka pádla vůči postavě kanoisty. Rozdíly 

v pádlech se týkají hlavně použitých materiálů (celodřevěné, kombinované nebo 

celouhlíkové). Dřevěná pádla jsou vyráběna jako lepená, často s dýhováním tvrdou vrstvou. 

Zůstávají v oblibě i přes nástup dalších materiálů. 
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Kompozitní listy - laminát, karbon, kevlar. Dvě vrstvy jsou vyplněny tvrzeným 

pěnovým materiálem (PU, Airex atd.) nebo dřevem Vyznačují se vysokou pevností, vyšší 

cenou. Jsou křehčí než předchozí typy. Při záběru neuhýbají, ani se nevlní. Proti vylomení 

krajů jsou pádla opatřena vnitřním kováním - v listu je zapuštěn hliníkový profil. Tvrdost 

dřevěných pádel je ovlivňována řapíkem. U celouhlíkových pádel je tvrdost ovlivněna 

množstvím použitého materiálu (uhlíková vlákna, pryskyřice). Čím je pádlo tvrdší tím je 

ovšem i těžší. Velikost listu a tvrdost pádla je úměrná síle a stylu jízdy jednotlivých kanoistů. 

Pro závodníky silového charakteru s pomalejší frekvencí pádlování je výhodnější pádlo 

s větším listem Tvary pádel se liší jen nepatmě (větší prohnutí) a záleží pouze na 

závodníkovi, který tvar mu vyhovuje. Pádla s větším prohnutím sice lépe drží vodu na pádle, 

ale záběr je náročnější na sílu a tím je ovlivněna i frekvence pádlování. 

3. Charakteristika rychlostní kanoistiky z hlediska sportovní disciplíny 

Rychlostní kanoistika je vodní sport. Nejlepší podmínky pro rychlostní kanoistiku 

jsou na stojaté vodě s dostatečnou hloubkou. Je provozována na jezerech, řekách a umělých 

kanálech, na kterých se také pořádají závody. 

Závody rychlostní kanoistiky jsou rozděleny na krátké tratě, dlouhé tratě a maratón. 

Krátké tratě jsou: 200 m, 500 m, 1 km Dlouhé tratě: 2 km a 5 km A Maratón nim. 1 O km, 20 

km, 30 km, dle věkové kategorie. 

Závodí se samozřejmě také dle disciplín a to: Cl C2 C4 Kl K2 K4 muži a Kl K2 

K4 ženy. 

Ve své práci jsem se zaměřil na deskripci techniky pádlování na Cl a to hlavně při 

traťových tempech na krátkých tratích a při startu. 

Kanoistika je řazena ke sportům vytrvalostním, ale z hlediska struktury výkonu je na 

hranici sportů vytrvalostních a rychlostně silových. 

Podle využití různých zdrojů energie při tělesné práci bývá rychlostní kanoistika 

zařazována do tří skupin. Dvě stě metrová trať do rychlostně vytrvalostního druhu zatížení, 

pět set metrů patři mezi krátkodobé vytrvalostní a tisíc metrů mezi střední vytrvalostní 

zatížení (Seliger, Choutka 1982). 

Na rychlostních kanoích se pádluje jednolistovým pádlem, závodníci klečí na koleně 

jedné dolní končetiny (dále jen DK), u které stehno a holeň svírají úhel přibližně 90 stupňů. 

Druhá DK, která je v semiflexním postavení v koleni s oporou na chodidle před tělem, je 
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pokrčena v úhlu 80-120 stupňů a chodidlo je v ose klečícího kolene a špičky lodi, mírně 

vytočeno špičkou k pádlovací straně. 

4. Technika pádlování na Cl 

Technika je pohybový model, či vzorec, který nám umožňuje provedení pohybu na 

základě biomechanických zákonů s ohledem na ekonomiku pohybu a pravidla daného 

sportovního odvětví. Technika je účelný způsob řešení pohybového úkolu, přičemž je toto 

řešení vybráno na základě všestranných předpokladů sportovce v souladu s jeho možnostmi, 

biomechanickými zákonitostmi a platnými pravidly (Choutka, Dovalill991). 

Techniku si sportovci osvojují a zdokonalují ji tzv. technickou přípravou. 

Technická příprava je proces zaměřený na osvojování a zdokonalování sportovních 

dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj výkonnostní potenciál ve složitých podmínkách 

soutěží (Choutka, Dovalill991). 

Základem technické přípravy jsou principy motorického učení, podle nichž se rozlišují 4 fáze: 

Osvojení hrubé struktury pohybu. 

Zdokonalování dovedností ve standardních podmínkách. 

Upevňování dovedností v proměnlivých podmínkách. 

Použití dovedností v podmínkách soutěží. 

Výběr prostředků je dán zvláštnostmi daného sportovního odvětví, z nichž vychází i volba 

metod. 

Obecně se používá těchto metod, nebo jejich kombinací: 

Metoda v celku. 

Metoda po částech. 

Metoda od celku k částem. 

Metoda progresivního spojování částí v celek. 

Metoda od částí k celku a k částem. 

Použití konkrétních metod je závislé na řadě okolností: charakteru nacvičované činnosti, 

věku, úrovni připravenosti, výkonnosti, tréninkovém období, podmínkách apod. (Demetrovič 

a kol., 1988). 
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Technika pádlování na kanoi se skládá z koordinované série pohybů s pádlem, které 

mají za následek, pohyb lodi vpřed. Pádlovací technika se vyvíjela po dlouhá léta, nicméně 

lze konstatovat, že základním požadavkem je plynulý pohyb kanoe vpřed a to bez, nebo 

s minimálním houpáním (Szanto 1994). 

4.1. Záběr jako celek 

Kanoistický záběr začíná v základní kanoistické poloze, při které kanoi,st:a klečí v 

zákleku na jedné DK a druhá DK je vpředu pokrčena v koleni v úhlu 80- 120°, v uvolnění, 

které následuje po vytažení pádla z vody. Tato poloha je mezníkem mezi dvěma po sobě 

následujícími záběry a je to zároveň časový úsek, při kterém rozhodující většina svalů, které 

při jízdě pracují v lokomočním režimu, odpočívá. V tento okamžik pracují svaly, které 

připravují pohybovou soustavu pro další záběr. Relaxaci těchto pracujících skupin, 

nacházíme ve fázi přenosu, tedy v přípravě na provedení dalšího záběru. 

Při pomalé jízdě na nízké frekvenci pádlování je tato relaxace zřetelná, s vyšší 

frekvencí se zkracuje, ale měla by být vždy přítomná i v nejvyšším závodním tempu (Doktor 

2001). 

Kanoista pokračuje ze základní polohy ve směru pohybu kanoe. Pohybují se jak horní 

končetiny (dále jen HK) tak i trup. Rameno HK, která je na pádle umístěna blíže listu, se 

předsouvá před rameno HK, která drží pádlo za hlavičku a vytváří tak podmínky pro zasazení 

pádla ve správném úhlu k vodní hladině. Pohyb vpřed následují i DK a boky a dotváří tak 

plynulý a nepřerušovaný přechod do fáze zasazení. Velice důležité je právě dodržení 

plynulosti pohybu, aby nedocházelo ke strhávání lodi a k jejímu zastavování. 

Následuje zasazení do vody, tedy změna směru pohybu pádla ze směru zezadu - vpřed 

do směru od špičky k zádi. Zasazení musí být plynulé, intenzivní a velice přesné, protože při 

něm dochází k tzv. "uchopení vody" (Doktor 2001). 

Pohyb pádla dále pokračuje v předozadním pohybu ve fázi tahu, která je největším 

poháněcím momentem celého záběru. Kanoista by se měl snažit o co možná největší možný 

přenos síly přes pádlo do lodi. (Závodník se vlastně odpichuje od vody a posouvá loď vpřed.) 

Záběr končí vytažením pádla z vody, přičemž je důležité nestrhnout loď zpět, ale 

naopak jí udělit poslední impuls a nechat odjet. V závěru fáze tažení dochází k řízení lodi. 

(Doktor 2001). 
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Fáze záběru: 4.2. 
První fáze záběru - přenos. 

Druhá fáze záběru - zasazení. 

Třetí fáze záběru - tah. 

čtvrtá fáze záběru- vytažení pádla z vody, řízení. 

4.2.1. První fáze - přenos 

Kanoistický záběr začíná po vytažení pádla z vody a to přenosem pádla a trupu vpřed 

z uvolněné základní polohy. Základní kanoistická poloha je v kleče v zákleku na jednom 

koleni, druhá DK je vpředu pokrčena v koleni v úhlu 80 - 120°. Chodidlo přední DK je 

mírně vytočeno špičkou k pádlovací straně, klečící DK je opřena o podlahu a vnitřní bok 

lodi. Někteří závodníci používají opěrky či kurty, v nichž mají klečící DK upevněnu. 

Těžiště závodníka by mělo být zhruba ve středu lodi s mírnými odchylkami 

v závislosti na výšce a váze těla kanoisty. Těžší kanoisté zpravidla klečí posunuti mírně vzad, 

za střed lodi a lehčí se naopak posouvají lehce vpřed od středu. Vysledování správné polohy 

zákleku a tím i těla závodníka je velice složitý proces a je nutno ji vyhledávat při plné 

rychlosti lodi (Doktor 2001 ). 

Přenos pádla vpřed do polohy, která nastává těsně před zasazením pádla by měl být 

plynulý a nepřerušovaný, aby nedošlo ke "strhnutí" lodi zpět. Rameno HK, která je na pádle 

umístěna blíže listu, se předsouvá před rameno HK, která drží pádlo za hlavičku, celý trup se 

naklání vpřed a přetáčí v zádech. Hlava zůstává vzpřímena, oči hledí vpřed před loď. Obě 

HKjsou takřka napnuté, ale uvolněné. 

List pádla kopíruje vodní hladinu v takové výšce, aby nedocházelo k zachycení o 

vodní hladinu a tím k brždění lodi, ale ne tak vysoko, aby to závodníkovi činilo potíže se 

stabilitou. List je dobré lehce, z důvodů lepší aerodynamiky a zamezení kontaktu z vodní 

hladinou, vytočit vnější hranou vpřed (Doktor 2001 ). 

Kritická místa v počátku záběru - v přenosové fázi jsou dvě. Za prvé uvolnění mezi 

záběry a za druhé plynulý přenos pádla a trupu vpřed. Uvolnění je velice důležité z hlediska 

správně ekonomicky provedeného pohybu a je základem pro maximální výkon v závodě. Bez 

uvolnění mezi záběry dochází ke křečovitému pádlování a závodník pocítí daleko dříve 
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problémy spojené s únavou v průběhu závodního, či tréninkového zatížení. Při příliš rychlém 

přenosu pádla vpřed dojde ke "strhnutí" lodi (Doktor 2001). 

v praxi by to mohlo znamenat, že se loď při každém natažení pro záběr zpomaluje. To 

je způsobeno větším vertikálním pohybem lodi a tím i zvětšením tření. V momentě "strhnutí" 

lodi se špička potápí. Je tím narušena plynulost pohybu lodi vpřed a celková výsledná 

rychlost se snižuje V rámci zachování plynulosti jízdy je však výhodnější, aby loď naopak 

z vody "vyjížděla". 

Nejčastější chyby v přenosové fázi: 

Nedojde k uvolnění mezi záběry. 

Příliš rychlý přenos pádla vpřed strhává loď. 

Pádlo jde vpřed příliš nízko a zachytává se o vodu. 

Pádlo jde dopředu příliš vysoko. Je ztížena stabilita, roste únava a zbytečně se 

prodlužuje doba potřebná pro přenos. 

4.2.2. Druhá fáze záběru - zasazení 

~~~~se~~~~~ a ~~po~se~ re s~ 

zezadu dopředu, na směr opačný. 

Pádlo by mělo v ideální situaci efektivně "uchopit" vodu a přenést na sebe tzv. 

"pozitivní odpor vody". Pozitivním odporem vody je myšlen odpor, který umožňuje pohyb 

lodi vpřed na základě pohybu pádla vzad. Zjednodušeně to znamená, že čím větší odpor 

dokážeme na pádle vyrobit a čím rychleji přitáhneme pádlo k sobě, tím rychleji se loď 

může pohybovat vpřed. Při zasazení pádla dbáme především na správný a optimální úhel 

zasazení a také na plynulé ponoření pádla do vody (Doktor 2001). 

Pádlo se noří do vody v ostrém úhlu přibližně 60 - 70°. Hodnota tohoto úhlu je velice 

individuální. Ostrý úhel je dán předsunutím ramena spodní HK, před ramenem HK horní. 

Nemělo by dojít k phlišnému ,,narušení" vody při ponoru pádla. Při cáknutí se totiž 

tvoří na vnitřní straně pádla bublina, která nepříznivě mění hydrodynamické vlastnosti pádla 

a tím i záběru. Voda po bublině utíká z pádla a pozitivní odpor se zmenšuje (Doktor, 2001). 

V dostupné literatuře není přesně popsáno, jak daleko vpředu by se pádlo mělo 

zasadit. To je závislé hlavně na anatomicko fyziologických možnostech každého kanoisty. 

Ne vždy je výhodné, dosáhnout co nejdál. Při přehnaném náklonu trupu vpřed pro záběr se 
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zatápí špička a lod' jede pomaleji. Po přehnaném náklonu trupu je také složité rychle 

narovnat trup v druhé fázi záběru. 

Obě HK by při zasazení měly být takřka nataženy. Není nutné, aby byly vyloženě 

propnuté, protože to potom zpětně nutí zkracovat, či úplně vynechávat relaxační pauzu 

v průběhu přenosu pádla vpřed. Na HK, která je blíže listu, je povolený malíček, který 

umožňuje dodržení optimálního úhlu zasazení. Horní HK drží hlavičku pádla spíše shora, 

prsty semknuté na těle hlavičky palec se opírá zespodu o hlavičku a ze strany o žerď pádla. 

Obě ramena jsou mírně vytažená vpřed, přičemž spodní je v této poloze možno vytáhnout 

vpřed poněkud více než horní rameno. Tím se pádlo dostává do velice výhodné pozice pro 

zasazení. 

Trup je lehce předkloněn a přetočen na stranu spodní paže. DK jsou v tomto momentu 

v nejpřednější poloze v záběru. Koleno přední DK svírá úhel přibližně 90°, u některých 

kanoistů je tento úhel ostrý. V koleně klečící DK se úhel naopak otevírá. Pánev je 

protlačována dopředu. 

Kritické místo při zasazení je přesně v okamžiku zanoření listu pádla do vody a snaze 

o nejlepší uchopení vody. Je nutné dávat pozor na co možná největší plynulost změny 

pohybu pádla ze směru vpřed, do směru vzad vzhledem k pohybu lodi. Jakýkoli rušivý 

element, který má za následek vytvoření víru či bubliny na pádle, je příčinou snížení 

účinnosti celého záběru a tím i uniku pozitivního odporu z pádla - tj. síly, která uvádí loď do 

pohybu směrem vpřed. 

Chyby běžně se vyskytující při zasazení: 

Špatný úhel zasazení v pohledu bočním - ostrý může způsobit cáknutí pádla a 

snahu o rychlé překosení, tupý zase naopak tzv. podseknutí pádla, tedy zase ztrátu 

účinnosti (Doktor 2001). 

Nesprávný úhel v pohledu předo-zadním - HK neJsou nad sebou a kromě 

zmenšené účinnosti záběru je to také základ pro problémy s řízením lodi -

odtahování, či přitahová.Ůí špičky v důsledku špatné vertikální polohy pádla. 

Příliš pomalé zasazení - uniká voda z pádla v důsledku vyšší rychlosti vodního 

prostředí vůči pádlu (velice důležité u vícečlenných posádek). 

Příliš rychlé zasazení- tzv. utržení vody a vznik víru a bubliny; většinou bývá 

doprovázeno podseknutím. 
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Zkrácený záběr v důsledku polohy ramen v okamžiku zasazení. (Rameno HK, 

která je na pádle umístěna blíže listu, se nedostane před rameno HK, která drží 

pádlo za hlavičku a úhel zasazení je příliš tupý.) 

Příliš pokrčená horní HK - má za následek ostrý úhel zasazení. 

Pokrčená dolní HK způsobuje podseknutí a rychlé překosení pádla v dalším 

průběhu záběru. 

K zasazení dochází daleko od lodi - stejné problémy jako u nesprávného úhlu 

zasazení z předo-zadního pohledu. 

Nesprávná poloha DK- nadměrné přenesení váhy těla na přední DK a v důsledku 

toho zatopení špičky - zvětšený odpor lodi vůči vodě. 

List pádla je nesprávně vytočen (k lodi, či od ní) a opět dochází kromě úniku vody 

i k otočení špičky lodi. 

4.2.3. Třetí fáze záběru - tah 

Tato fáze záběru plynule přechází z fáze zasazení. V této fázi je díky, hydrodynamicky 

optimální poloze pádla, největší přenos sil. Ve fázi tahu totiž pádlo přechází z polohy v úhlu 

při zasazení do polohy opačného úhlu při vytažení pádla (následující fáze). Teoreticky 

největší účinnost a tím i největší odpor na pádle totiž nastává, když je pádlo v kolmé poloze 

k vodě. Nejvýhodnější pro pohon lodi by bylo, kdyby čas, po který je pádlo v kolmé poloze 

k vodní hladině, byl co nejdelší. V praxi je to však takr"ka nemožné a pádlo je v této optimální 

poloze jenom velice krátkou dobu. V tomto momentu by měla být účinnost záběru největší. 

Pohyb těla ve fázi tahu. Tělo se od zasazení až po vytažení pádla z vody zvedá z tzv. 

,,natažem'" až po vzpřímenou polohu v konci záběru. Záda jdou nahoru, srovnává se páteř a 

zároveň dochází k přetáčení ramen. Zatímco vpředu je spodní rameno před ramenem horní 

HK, na konci záběru je tomu naopak. Hlava by měla být stále ve vzpřímené poloze, oči 

upřené směrem vpřed ve směru jízdy. Na konci této fáze by již měla jít pánev do protipohybu 

k pádlu a s větší efektivitou přenášet impuls síly z pádla přes DK do lodě. V konci záběru je 

spodní HK vzadu a horní vpředu. Trup by měl být srovnán se stehnem klečící DK. 

Kritické místo ve fázi tahu je v okamžiku, kdy se dostane pádlo do kolmé polohy vůči 

vodní hladině; kolmá poloha pádla by měla být patrná ze všech směrů a také list pádla má být 
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kolmý k ose lodi a ke směru jízdy. Druhým kritickým okamžikem je provedení dorovnání 

trupu do polohy těsně před vytažením pádla (Doktor 2001 ). 

Chyby vyskytující se ve fázi tahu: 

Rychlé překosení pádla, a ztráta výhody kolmé polohy pádla s největším 

pozitivním odporem vody (Doktor 2001). 

Pokrčení spodní paže doprovázené propnutím paže horní, čímž si kanoista sice 

ulehčí záběr, ale dojde opět k rychlému překosení- úniku vody z pádla. 

Boky se nepřibližují k pádlu, ale naopak a dochází k zasedávání lodi - zvětšení 

odporu. 

Nedorovnání trupu v konci záběru. 

Nedotažení záběru a příliš rychlý přechod pádla vpřed. 

Hlava je ohnuta dolů a závodník hledí do lodě - problém s dotažením záběru i 

s dýcháním. 

Přerušovaný záběr - síla vkládaná do pádla není plynulá a v důsledku toho loď 

poskakuje. 

4.2.4. Čtvrtá fáze záběru - vytahování pádla z vody, řízení 

Po dotažení pádla do nejzadnější polohy v záběru musí dojít k co nejrychlejšímu, ale 

zároveň co možná nejplynulejšímu vytažení pádla z vody a přenosu do základní polohy. Ještě 

před vytažení pádla z vody dochází i k řízení lodi. 

HK při vytažení pádla mění směr z pohybu zepředu - dozadu do pohybu do strany a 

nahoru. Při tomto pohybu se pádlo dostává z vody. Spodní HK se lehce pokrčuje a odtahuje 

od lodi, horní zase přechází do nižší polohy a současně vytáčí zápěstí. Zakončení záběru je 

urychleno prací ramene spodní HK, která směřuje vpřed. 

V momentě kdy se úhel v kolenu přední DK zavírá jde pánev vpřed proti pádlu. 

Pohyb pánve by měl být časově sladěn s pohybem spodního ramene - zvýšením síly 

v úplném konci záběru. 

Při vytahování pádla z vody dochází k udržování směru lodi - řízení. Jde o vyrovnání 

točivého momentu lodi, vzniklém při pádlování na jedné straně lodi. Tento pohyb je vlastně 

jakýmsi protipohybem pádla k vodě, a zajišťuje směr lodi v pohybu rovně vpřed, popřípadě 

pomáhá natáčet lod' do požadovaného směru. Řízení se provádí otočením hlavičky pádla 
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zápěstím horní HK se současným pootočením žerdi pádla spodní HK a vlastně odtlačením 

vody od lodi. V provedení pokročilého kanoisty jde však o velice krátký okamžik, který 

splývá s vytažením pádla z vody. 

Pro začátečníka je řízení zřejmě nejsložitějším okamžikem záběru a vlastně jakýmsi 

zpomalením. Až teprve mnohonásobným opakováním a nacvičováním dosáhne kanoista 

plynulého provedení a získá cit pro úměrnou sílu, potřebnou pro řízení lodě aniž by 

docházelo k brždění lodi v důsledku tohoto pohybu, kdy je záběr veden do strany a ne podél 

lodi (Doktor 2001 ). 

Kritické místo v poslední fázi záběru je v řízení lodi. Řízení lodi rozhoduje o výsledné 

rychlosti lodi velmi podstatně. Ke znásobení důležitosti řízení dochází v nepříznivých 

povětrnostních podmínkách a ve vlnách. Loď je bočním větrem stáčena špicí k větru a tím 

vzniká výhoda, či nevýhoda pro kanoistu, podle toho na které straně lodě pádluje. V případě, 

že fouká "do ruky" tedy ze strany na které kanoista pádluje vzniká výhoda, jelikož není 

potřeba vynakládat tak velkou sílu do řízení a naopak jde-li vítr ,,z ruky" (z druhé, 

nepádlující strany) je třeba zvýšit řídící sílu a tím i více brzdit loď (Doktor, 2001). 

Chyby nejčastěji se vyskytující v této fázi: 

Zastavení pádla při řízení. 

Přerušení plynulosti pohybu a ponechání pádla příliš dlouho ve vodě před 

vytažením. 

K řízení nedochází při každém záběru, čímž je loď stáčena ze směru jízdy, a 

změna směru musí být vykompenzována silným kontrováním, které brzdí loď. 

Nedochází k využití celého povrchu listu a řízení je tak neúčinné. 

Při vytažení nedojde k úplnému napřúnení těla- nedorovnání. 

K vytažení dochází příliš brzy a nedojde k využití tažné fáze záběru. 

Naopak pozdní vytažení vede k zanoření zádi lodi, složitějšímu přenosu vpřed a 

někdy i k brždění pádlem . 

4.3. Porovnání různých technik, stylů a odlišností v pádlování 

Kanoistický záběr je velice složitý pohyb. Existují jisté zákonitosti, podle kterých by 

se správná technika provádění záběru měla řídit, ale do určité míry má jeho provedení značně 

individuální podobu. Individuální provedení záběru se nazývá styl. Styl je účelné a 
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ekonomické provedení techniky, přizpůsobené zvláštnostem jedince. Techniku nelze 

posuzovat jako univerzálně platný ideální model, o jehož napodobování by všichni sportovci 

usilovali. Naopak je nutno hodnotit techniku v jejím individuálním provedení. (Choutka, 

Dovalill991). 

v rychlostní kanoistice - v disciplině Cl rozlišujeme čtyři základní provedení 

kanoistického záběru - kanoistické techniky: Pádlování s dynamickým zvedáním těla a 

přetáčením, pádlování s rotací trupu, technika s fixním bokem a technika s rotací boků. 

(Szanto 1994) 

4.3.1. Pádlování s dynamickým zvedáním těla a přetáčením 

Při této technice se tělo zvedá do vzpřímené a přetočené polohy na opačné než 

pádlovací straně k přeměně energie potencionální v energii kinetickou. Potom se celá váha 

těla přesune k vodě ve fázi zasazení záběru. Záběry jsou hluboké a dlouhé. Pádlo je vysoko 

nad vodou a má určité prodlení před zasazením. Silové zasazení spolu se silným záběrem 

dobře zrychluje pohyb lodi, na druhé straně však vede k zpomalení, pokud fáze přesunu trvá 

příliš dlouho. Tuto techniku používají zejména Maďaři a Kanad'ané. 

4.3.2. Pádlování s rotací trupu a menším zvedáním těla 

S touto technikou se střed váhy horní poloviny těla pohybuje současně s pádlem. 

Rychlost pádla a lodi je v jednom cyklu více konstantní. Při tomto způsobu se loď pohybuje 

plynule. Pádlo po vytažení zůstává během přenosové fáze blízko vody. Přenos síly je 

zesilován současným pohybem boků a nohou. 

4.3.3. Technika s fixním bokem 

Při tomto způsobu jsou nohy a boky ve stacionární poloze. Zakleknutí je široké a 

pádlování se uskutečňuje jen pohybem horní části těla. Tento způsob je vhodný pro vysoké, 

svalově silně vybavené kanoisty. Je zde méně příležitostí k chybám než při více komplexním 

pádlování s rotací boků. Výhodou tohoto způsobu je, že se snáze učí a dělá se při něm méně 

chyb. Nejlepším příkladem tohoto způsobu jsou němečtí kanoisté. 
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4.3.4. Technika s rotací boků 

v tomto případě využívá kanoista přibližně 90-95% společného těžiště celkové váhy 

těla. Bok a rotace trupu se spojují při hlubokém náklonu dopředu a při zdvihání těla na konci 

záběru (Szanto, 1994). 

Tato technika má dvě varianty: 

naklonění dopředu a dozadu 

přetáčení okolo středové osy 

4.3.4.1. Naklonění dopředu a dozadu 

Technika naklonění dopředu a dozadu se velmi podobná technice s fixním bokem. Při 

zasazení je bok tlačen dopředu a trochu otočen na pádlovací stranu, tímto je umožněno 

zasazení daleko vpředu díky pozici HK. V této pozici kanoista posunuje kanoi dopředu 

pomocí silné zpětné rotace a bok nabývá svojí výchozí pozici na konci záběru. Stehno klečící 

DK je zpět ve vertikální pozici. Po vytažení se pádlo přesune dopředu současně s energickým 

přetočením trupu a boku a kanoista je připraven pro další záběr. Při této technice se bok 

přetáčí, pohybuje se dopředu a dozadu se silným tlakem DK - avšak nikdy ne víc dozadu, 

než je vertikální poloha stehna a vždy ve středové ose lodi. 

4.3.4.2. Přetáčení nad středovou osou 

Při druhé verzi rotační techniky je použití boků více komplexní, protože se naklání 

dopředu a dozadu podél centrální osy lodi. Potíž spočívá v požadované perfektní 

synchronizaci boku s ostatními částmi těla Bok se opět pohybuje dopředu a dozadu, avšak 

po polokruhu. Před zasazením je přední bok přesunut na opačnou stranu lodi a poté se vrací 

zpět po polokruhové dráze, zatímco tlačí směrem k pádlu a tím posunuje loď dopředu. Jedna 

z výhod této techniky je v tom, že bok je na začátku záběru dále od pádla, takže síla může být 

přenášena po delší dráze. Při zasazení je trup v napřažené pozici a celé tělo je na zákleku 

posunuto dopředu. Těžiště těla je sníženo. Záda kanoisty, pádlo a hladina vody vytvářejí 

trojúhelník ve tvaru tiskacího "A". S využitím dynamického švihu z proběhlého přenosu a 

přidáním síly, kanoista drží pádlo v ostrém úhlu vzhledem k vodě, blízko dykyty. Zasazení 

má dominantní význam při záběru, protože je hlavním prostředkem přenosu síly. V tomto 

okamžiku lze přenést nejvíce síly do záběru. V okamžiku předcházejícímu vlastnímu 

kontaktu s vodou, trup energicky rotuje, bok se tlačí dopředu a horní část těla se nahýbá 

dopředu s nataženými pažemi, i když horní paže může být slabě pokrčena v lokti. Spodní 
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rameno je vysunuto dopředu, horní rameno je vzadu za uchem. Tato pozice dovoluje 

kanoistovi přesunout váhu těla na pádlo pro optimální přenos síly. Toto musí být provedeno 

s použitím obou rukou tlačících pádlo dolů. Silové tlačení dolů posune váhu těla z přední 
nohy na ponořující se pádlo, tím pádem kanoista nezatlačuje špičku při každém záběru. 

Výsledkemje hladké a plynulé klouzání lodi po hladině (Szanto 1994). 
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Praktická část 

5. Cíle a úkoly práce 

5.1 Stanovení hypotézy 
1) Během záběrové fáze loď zrychluje směrem vpřed a nabírá nejvyšší rychlost. 

2) Během přenosové fáze dochází ke zpomalování lodi směrem vpřed. 

3) Technika pádlování se liší v závislosti na zvoleném závodní tempu. 

5.2 Cíle 
- provést 3D kinematickou analýzu pádlování na Cl 

5.3 Úkoly 

deskripce provedení techniky při rozdílných traťových tempech 

deskripce chování lodi v závislosti na technice pádlování 

srovnat techniku pádlování na Cl při různém tempu pádlování 

studium odborné literaturu k danému tématu 

- pořízení potřebných záznamů intraindividuálního provedení jízdy na Cl pro 

kinematickou analýzu 

výběr významných bodů na těle pro banda pro deskripci polohy a pohybu 

- výběr významných bodů na lodi a pádle, pro deskripci polohy a pohybu 

- určení kritických míst pro popis polohy a pohybu kanoisty 

- zpracování výsledků 
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6. Metoda sledování 

Jednalo se o kazuistickou studň. Pořizování materiálů proběhlo v závodní části roku a 

to během dvou dnů. Bylo použito 5 videokamer typu miniDV. Pro vyhodnocení naměřených 

hodnot byl využit software TEMA Bio. Frekvence snímání byla 50 půlsnímků/vteřinu. 

Frekvence analyzovaných snímků byla 25 snímků/vteřinu. 

6.1. Hodnocení polohy a pohybu závodníka během jízdy na kánoi 

Sledovaná osoba byla snímána během tréninkových jízd při startu, na tratích 200 m, 

500 m a 1000 m v úhrnném úseku 2 x 1 O m. V následujícím popisu je vybrán jeden 

desetimetrový úsek. 

Obr. 1 : Pohled na sledovanou osobu při průjezdu desetimetrovým úsekem ze dvou stran 

Měřený prostor byl kalibrován kvádrem s rozměry 1 x 2 x 4 m. Reálný zobrazený 

prostor má šíři 1 O m, což reprezentují bójky na vodě vymezující dráhu. Kalibrace byla 

zvolena jako dvanáctibodová a byla provedena zpětná kontrola rekonstrukce prostorových 

souřadnic dosazením plošných souřadnic do rovnic s vypočtenými koeficienty DLT pro 

získání reziduí jako odchylek reálné polohy bodů od hodnot vypočtených. 

Vzhledem k tomu, že sledovaný úsek se nacházel na vodní hladině závodní dráhy, 

byla kalibrace provedena z pontonové lodě. Tím byla kalibrační krychle umístěna 0,25 m nad 

vodní hladinou. Zavedený souřadný systém byl proto v ose Y zaveden k vodní hladině jako k 

nulové vertikální úrovni. 
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Obr. 2: Pohled na kalibrační kvádry 

Obr.3: Rozvržení bodů vybraných pro sledování 

Na obrázku Obr. 3: jsou zakresleny jednotlivé body, které byli použity při 

vyhodnocování pohybů a poloh probanda i lodi. 

Jednotlivé body reprezentují místa na těle probanda a jeho lodi. 

bod 1 - pravé rameno bod 5 - pravé lýtko 

bod 2 - pravý bok bod 6 - levé rameno 

bod 3 - záď lodi bod 7 - levý loket 

bod 4 - pravé koleno bod 8 - špička lodi 

23 

bod 9 - levá ruka 

bod 1 O - hlava 

bod ll - pravá ruka 

bod 12 - pravý loket 



v 

z 

Obr.4: Zavedený souřadný systém 

Na obrázku Obr. 4: je zakreslena osová soustava použitá ve výsledných grafech. Osa 

y vyjadřuje vertikální změny. Osa X změny ve směru transverzálním a osa Z změny ve 

směru frontálním. 

kamera kamera 

1 2 

bod res- res-

!kalibrace bodu(m) bodu (m) průměr 

1 0,0365 0,0323 0,0344 

2 0,0507 0,0369 0,0438 

3 0,0106 0,0333 0,0220 

4 0,00125 0,0278 0,0145 

5 0,0323 0,0063 0,0193 

6 0,0275 0,0438 0,0357 

7 0,0548 0,0272 0,0410 

8 0,032 0,0398 0,0359 

9 0,0485 0,0206 0,0346 

10 0,0354 0,0223 0,0289 

ll 0,0457 0,017 0,0314 

12 0,0206 0,0062 0,0134 

max 0,0548 0,0438 

min 0,0013 0,0062 

průměr 0,0330 0,0261 
. . , 

Tab. 1. Hodnoty rezidUI pro pohledy kamer ze dvou stran 
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v tabulce Tab. 1 jsou hodnoty reziduí spolu s vyjádřením maximálních, minimálních 

a průměrných hodnot. Hodnoty reziduí představují odchylku rekonstrukce, kterou lze 

považovat za přístrojovou chybu měření. Maximální odchylka u kamery 1 je 0,0548 m u 

bodu 7, kde u kamery 2 je odchylka 0,0278 m. Spolu tyto dva body mají průměrnou 

odchylku 0,0410 m. Minimální odchylka u kamery 1 je 0,0013 mu bodu 4, kde u kamery 2 

má tento bod odchylku 0,0278 m. Spolu mají tyto dva body průměrnou odchylku 0,0145 m. 

Maximální odchylka u kamery 2 je 0,0438 m u bodu 6, kde u kamery 1 je odchylka 0,0278 

m Spolu tyto dva body dávají průměrnou odchylku 0,0357 m. Minimální odchylka kamery 2 

je 0,0062 m u bodu 12, kde u kamery 1 je 0,0206 m, spolu tyto dva body mají průměrnou 

odchylku 0,0124 m. 
Při posouzení dosažených výsledků lze konstatovat, že maximální odchylka 0,0548 m 

u kamery 1 a 0,0438 m u kamery 2 reprezentují vzhledem k šíři reálného záběru 0,55 %, 

resp. 0,5 %. Pro minimální odchylku kamery 2 0,0062 mje to 0,06 %, u kamery 1 0,0013 m 

je to dokonce 0,01 %. Pro průměrnou odchylkou 0,0296 m vypočtenou ze všech odchylek to 

znamená 0,3 %. 

Při porovnání odchylek vzhledem k reálně zobrazenému prostoru jsou hodnoty 

vypočtených odchylek velmi malé. V této situaci, kdy kamery mohou být dostatečně daleko 

od snímaného prostoru, se potvrzuje menší důsledek optického zkreslení objektivu. 

Pro hodnocení polohy a pohybu byly vybrány některé významné body za účelem 

deskripce především polohy horní části těla, horních končetin a lodě. Na lodi byla vybrána 

její špička a záď. 
[m 1 XY Diagram (30 Results) T=160.0 m s 

Obr. 5: Trajektorie vybraných bodů v rovině ZY 
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Na obrázku Obr. 5 jsou znázorněny trajektorie vybraných bodů v rovině ZY během 

jednoho celého záběru. Vybrané body nazvané jako pravá a levá ruka byly na těle sledované 

osoby zadány tak, aby reprezentovaly střed místa, kde ruce drží pádlo. Tyto body byly 

vvbrány pro charakteristiku poloh horních končetin s možností postihnout i polohu pádla. 

v dalším textu budou termíny pravá a levá ruka myšleny právě tyto body. Bod nazvaný hlava 

reprezentuje střed hlavy sledovaného závodníka 

Při interpretaci grafu je potřeba si uvědomit, že pohyb je zde znázorněn podle 

zavedeného souřadného systému, tedy zleva doprava, i když na ukázkách záběrů jede 

závodník v závodní dráze zprava doleva. Trajektorie grafu začínají v pozici, kdy je fakticky 

ukončován předchozí záběr, což znamená vytahování pádla z vody. V té chvíli se již tělo 

začíná zvedat, což lze pozorovat na trendu trajektorie hlavy v ose Y. Vytahování pádla 

z vody charakterizuje změna vertikální polohy levé ruky, která ze své minimální polohy 

začíná narůstat. Minimální vertikální poloha pravé ruky naopak naznačuje okamžik, kdy je 

pádlo z vody již vytažené. Pak přichází fáze přenesení pádla do nové polohy před zasazením 

do vody. Tato fáze je na grafu patrná nárůstem vertikálních hodnot trajektorií obou rukou až 

do svých maximálních hodnot. Ty nastávají ve shodný okamžik a další fáze zasazení pádla 

do vody je na grafu charakterizována prudkým poklesem vertikálních hodnot, a to zejména u 

levé ruky. Ve chvíli, kdy je vertikální poloha levé ruky v minimální poloze vůči hladině, lze 

hovořit o plném ponoření pádla a o okamžiku, kdy začíná být záběr nejvíce efektivní. Levá 

ruka potom zůstává po dobu záběru v této minimální vertikální poloze. Až při zakončování 

záběru a vytahování pádla z vody dochází opět k vertikálnímu nárůstu poloh obou rukou. Na 

grafu je dále znázorněna trajektorie špičky lodi, která ukazuje vertikální změny lodi během 

přípravy záběru, během provádění záběru a při jeho zakončení. Všechny změny polohy bodů 

jsou znázorněny tak, jak se mění ve frontálním a vertikálním směru, jejich časovost je lépe 

vidět na grafu znázorňujícím vertikální změny v závislosti na čase. 
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Obr. 6: Trajektorie vybraných bodů v ose Y 

Na obrázku Obr. 6 jsou trajektorie vybraných bodů v ose Y v závislosti na čase. 

V grafu jsou vyznačeny významné okamžiky, které souvisí s jednotlivými fázemi záběru. 
Okamžik 1 reprezentuje dokončování předchozího záběru, okamžik 2 pak faktický konec 

záběru - vytažení, kdy se pravá ruka nachází v nejnižší vertikální poloze a kdy zažíná fáze 

přenesení pádla do polohy zasazení, která je naznačena jako okamžik 3. V něm jsou pak obě 
ruce v nejvyšší vertikální poloze. Okamžik 4 reprezentuje situaci, kdy je pádlo taženo vodou, 

úhel pádla k vodní hladině je takr"ka v kolmé poloze a začíná nejvíce efektivní část záběru. 
Okamžik 5 pak reprezentuje faktický konec záběru - vytažení, stejně tak jako předchozí 
okamžik 2. V okamžiku 6 závodník přenáší pádlo do výchozí pozic zasazení pádla do vody. 

Při číselném vyjádření vertikálních změn lze konstatovat, že rozdíl mezi maximální a 

minimální vertikální hodnotou je u hlavy závodníka 0,34 m, u pravé ruky 0,93 m, u levé ruky 

0,74 m. Špička lodi vykonala během sledovaného úseku vertikální změnu 0,12 m. 
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[m] 
XT Diagram (30 Results) T =ll 60.0 m s 

2.0 

1.5 

Obr. 7: Trajektorie vybraných bodů v ose X 

Na obrázku Obr. 7 jsou trajektorie vybraných bodů v ose X, tedy v transverzálním 

směru. V grafu jsou znázorněny stejné časové fáze jako u popisu vertikálních změn. Z grafu 

lze vypozorovat, že špička lodě během konce předchozího záběru (fáze 1-2) vykonává mírný 

oblouk doprava, po krátkém rovném úseku se začíná špička lodě stáčet doleva (fáze 2-3) a 

v tomto trendu pokračuje špička lodě i v dalších fázích (fáze 3-6). 

Trajektorie hlavy začíná také mírným obloukem vlevo, poté je už transverzální 

odchylka již minimální. U trajektorie levé ruky je podstatným okamžikem fáze 3, kdy je levá 

ruka s pádlem v nejnižší vertikální poloze a je zahájen vlastní záběr pádlem. Zde se pak levá 

ruka pohybuje v přímém směru bez významných změn v transverzálním směru. U pravé ruky 

je vidět významný stranový pohyb jak během přenášení pádla, tak i během vlastního záběru, 

kdy pravá ruka spolu s trupem vytváří pákový moment vůči levé ruce, která udržuje pádlo 

v efektivní záběrové poloze bez výrazných vertikálních, transverzálních, ale i frontálních 

změn. Během efektivně provedeného záběru by se měl závodník "posunout" lodí okolo 

pádla, než aby posouval pádlem okolo lodi. 
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Obr. 8: Trajektorie vybraných bodů v ose X 

Na obrázku Obr. 8 jsou trajektorie vybraných bodů v ose X rozděleny po dvojicích 

(špička lodě- hlava) a (pravá a levá ruka), aby vzhledem k měřítku byly lépe zaznamenatelé 

stranové rozdíly. Špička lodi v transverzálním směru provede nejprve z pohledu směru 

frontálního pohybu změnu polohy vpravo o 0,08 m a pak přibližně od časového okamžiku 

600 ms do konce sledovaného pohybu provede změnu polohy vlevo o 0,37 m. Hlava v 

transverzálním směru provede změnu polohy nejprve o 0,023 m. V časovém úseku 700 ms -

1700 ms je změna polohy pouze 0,05 m. V závěrečné fázi je změna polohy hlavy vzhledem 

ke směru pohybu směrem doleva o 0,12 m. Trajektorie levé ruky vykazuje do časového 

okamžiku 750 ms transverzální změnu 0,25 m. V časovém úseku 750 ms - 1500 ms je 

trajektorie se stranovou výchylkou do 0,02 m, což lze považovat za změnu minimální. 

V závěrečné fázi je transverzální změna 0,25 m. 

[mk) XT Diagram (30 Results) 1=1040,0 ms 
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Obr. 9: Změny absolutních rychlostí vybraných bodů 
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Na obrázku Obr. 9 jsou znázorněny změny absolutních rychlostí vybraných bodů. 

Špička lodi zde charakterizuje celkový pohyb soustavy loď - závodník. Z grafu lze odečíst, 

že rychlost špičky lodě osciluje mezi 3,4 ms"1 v minimální hodnotě a 5,3 ms"
1 

v hodnotě 

maximální. Nejvíce zajímavým momentem průběhu rychlostí je časový úsek začínající okolo 

času 600 ms. Zde dochází již k výraznému zpomalení lodě a je patný nárůst rychlosti bodu 

reprezentujícího hlavu závodníka. Zde dochází k přenosu pádla doprovázeného pohybem 

celého trupu a horních končetin ve směru pohybu lodě. V časovém okamžiku, kdy pohyb 

lodě je na minimální úrovni, je naopak rychlost hlavy a trupu před svým maximem. Vytažení 

rukou před tělo spolu se zastavením trupu a hlavy ve frontálním směru se projeví na pohybu 

lodi tak, re její rychlost začne narůstat. Teprve v časovém okamžiku cca 950 ms, okamžik 

kdy se křivky všech tří rychlostí na grafu kříží, se začne pádlo zasazovat do vody. V té chvíli 

je již rychlost lodi na úrovní 4,4 ms-1
• Na svoji maximální rychlost se lod' dostane 

v okamžiku, kdy rychlost hlavy naopak klesne na svoji úroveň minimální. Poté začne 

efektivní záběr pádla, kdy je loď udržována v konstantní maximální rychlosti 5,3 ms-1 až do 

chvíle, kdy je pádlo vytaženo z vody a loď začne zpomalovat. 

6.2. Charakteristika probanda a jeho výkonnosti 

Deskripce techniky pádlování na Cl byla provedena u závodníka špičkové úrovně. 

S rychlostní kanoistikou začal již v dětské věku a od juniorských let vozí pravidelně medaile 

a finálová umístění ze světových akcí. Je dvojnásobným Olympijským vítězem a 

několikanásobným vítězem Světového poháru na Cl . 
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1. Výsledky 
Pro vysledování intraindividuálních změn v technice pádlování byla zvolena traťová 

tempa na tratích 200 m, 500 m, 1000 m a dvě tempa startovní. 

Jednotlivé záznamy v grafu jsou pro přehlednost barevně rozlišeny. 

eda 

ruka - červená 

Levá ruka - modrá 

Špička lodi - fialová 

7.1. Start 
Start je velice důležitá část závodu a tudíž i technika pádlování je velice podstatná. Na 

smrtu má loď nulovou rychlost, a je tedy nutné ji co nejrychleji uvést do pohybu. 

[mJ 
XY Diagram (3D Results) T=400,0 ms 
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Obr. 10: Trajektorie vybraných bodů v rovině ZY 

Z obrázku Obr. 1 O jsou patrné trajektorie vybraných bodů v rovině ZY během 1 O-ti 

metrového sledovaného úseku na startu. Kromě křivky reprezentující špičku lodi, je vidět, že 

dráhy ostatních bodů jsou téměř beze změn. Je tedy patrné, že při tomto tempu, kdy musí 

proband udělit lodi co největší rychlost v co nejkratším čase, je jeho provedení techniky ve 

všech záběrech velmi podobné. 

Vertikální odchylka mezi nejnižší a nejvyšší polohou pravé ruky je 0,77 m. Levá ruka 

se ve vertikální rovině během jednoho záběru pohnula o 0,57 m. Hlava vykonala pohyb o 

0,26 m. Špička lodi se v průběhu záběru pohnula, ve vertikálním směru o O, 13 m. 

Vzdálenost, kterou loď ujela mezi jednotlivými záběry je 2,55 m. 
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XT Diagram (30 Results) T=O,O ms 
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Obr. ll: Trajektorie vybraných bodů v ose X 

Na obrázku Obr. ll jsou trajektorie vybraných bodů v ose X, tedy v transverzálním 

směru. Vychýlení špičky lodi na začátku a na konci sledovaného úseku (10 m) je 0,6 m. 

Dráha je bez velkých výkyvů a na má setrvalý trend. 

U pravé ruky je vidět výrazný stranový pohyb způsobený vytažením pádla a 

následným přenosem pádla vpřed. Toto vychýlení je 0,7 m 

edá Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 

[mls] XT Diagram (3D Results) T=O,O ms 
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Obr. 12: Změny absolutních rychlostí vybraných bodů 

Na obrázku Obr. 12 jsou znázorněny změny absolutních rychlostí vybraných bodů. 

Špička lodi zde charakterizuje celkový pohyb soustavy lod' - závodník. Z grafu lze odečíst, 
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zvyšující se rychlost špičky lodě v každém z následujících záběrů a to z 2,1; 2,6; 2,9 ms-
1 

v minimálních hodnotách až na 3,6; 4,1; 4,5 ms-1 v hodnotách maximálních. Zajímavým 

momentem průběhu rychlostí je časový úsek začínající okolo času 850 ms a pravidelně se 

opakující ve stejném trendu. Od tohoto momentu dochází k nárůstu rychlosti lodě a rychlost 

bodu reprezentujícího hlavu závodníka téměř dosahuje maximální hodnoty. U levé ruky je 

patrný trend zrychlování po ukončení fáze tahu a maximální hodnoty dosahuje před 

zasazením pádla do vody. V časovém okamžiku, kdy má loď nejnižší rychlost, je naopak 

rychlost hlavy a trupu před svým maximem. Přenosem HK a trupu ve frontálním směru se 

projeví na pohybu lodi tak, že její rychlost začne narůstat. V časovém okamžiku kdy 

rychlosti hlavy a obou HK začínají klesat, začíná se zvyšovat rychlosti lodi. Zpomalování 

rychlostí hlavy a obou HK.je způsobeno tím, že pádlo je již zanořeno ve vodě a probíhá fáze 

záběru. Loď je v této fázi poháněna záběrem pádla a v důsledku nárůstu odporu na pádle, 

rychlosti hlavy a obou HK klesají. Maximální rychlost loď získává v okamžiku, kdy rychlost 

hlavy a levé HK klesne na minimá1ní úroveň. Jelikož v tomto okamžiku je pádlo v optimální 

poloze pro záběr - celý list ve vodě a kolmo k hladině, je rychlost nejvyšší. V konci záběrové 

fáze již rychlost lodi začíná klesat a svého minima dosáhne v konci přenosové fáze. Při 

startovním tempu narůstá rychlost lodi každým záběrem a během sledovaného úseku se její 

maximální rychlost zvýšila z 3,6 ms-1 na 4,5 ms-1
• Postupně se zvyšují i minima rychlosti od 

2,1 ms-1 až do 2,9 ms-1
• 

7 .2. Letmý start 

- sedá Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 
[mJ XY Diagram (3D Results) T=920,0 ms 
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Obr. 13: Trajektorie vybraných bodů v rovině ZY 
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z obrázku Obr. 13 jsou patrné trajektorie vybraných bodů v rovině ZY během 10-ti 

metrového sledovaného úseku při letmém startu. Toto tempo je podobné tempu použitém při 

startu, jen vzdálenost mezi jednotlivými záběry je, díky vyšší rychlosti, větší. Tato vzdálenost 

je 
3

,14 m. Kromě křivky reprezentující špičku lodi, je vidět, že všechny ostatní segmenty 

mají téměř neměnné hodnoty. Je tedy patrné, že i při tomto tempu, kdy musí proband udělit 

lodi co nejrychleji největší rychlost, je jeho provedení techniky je ve všech záběrech velmi 

podobné. 
Vertikální odchylka mezi nejnižší a nejvyšší polohou pravé ruky je 0,73 m. Levá ruka 

se ve vertikální rovině během jednoho záběru pohnula o 0,55 m. Hlava 0,25 m. Špička lodi se 

ve vertikálním směru, v průběhu záběru, pohne o 0,1 m. Vzdálenost, kterou loď překoná 

mezi jednotlivými záběry je 3,14 m. 

tda Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 
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Obr. 14: Trajektorie vybraných bodů v ose X 

Na obrázku Obr. 14 jsou trajektorie vybraných bodů v ose X, tedy v transverzálním 

směru. Vychýlení špičky lodi na začátku a na konci sledovaného úseku (10 m) je 0,6 m. 

Dráha má setrvalý trend, s téměř nepostřehnutelnými výchylkami. 

U pravé ruky je vidět výrazný stranový pohyb způsobený vytažením pádla a 

následným přenosem pádla vpřed. Toto vychýleníje 0,8 m. 
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Obr. 15: Změny absolutních rychlostí vybraných bodů 

Na obrázku Obr. 15 jsou znázorněny změny absolutních rychlostí vybraných bodů. 

Špička lodi zde charakterizuje celkový pohyb soustavy loď - závodník. Rychlost lodě se 

každým záběrem zvyšuje z 3,2; 3,4 m.s-1 v minimálních hodnotách a 4,9; 5,2 m.s-1 

v hodnotách maximálních. V úseku začínající okolo času 800 ms a pravidelně se opakující ve 

stejném trendu. Od času 800 ms dochází k nárůstu rychlosti lodě a rychlost bodu 

reprezentujícího hlavu závodníka téměř dosahuje maximální hodnoty. U levé ruky je patrný 

trend zrychlování po ukončení fáze tahu a maximální hodnoty dosahuje před zasazením pádla 

do vody. V časovém okamžiku, kdy má loď nejnižší rychlost, je naopak rychlost hlavy a 

trupu před svým maximem. Přenosem HK a trupu ve frontálním směru se projeví na pohybu 

lodi tak, že její rychlost začne narůstat. V časovém okamžiku kdy rychlosti hlavy a obou HK 

začínají klesat, začíná se zvyšovat rychlosti lodi. Zpomalování rychlostí hlavy a obou HK je 

způsobeno tím, že pádlo je již zanořeno ve vodě a probíhá fáze záběru. Loď je v této fázi 

poháněna záběrem pádla a důsledku nárůstu odporu na pádle, rychlosti hlavy a obou HK 

klesají. Na svoji maximální rychlost se loď dostává v okamžiku, kdy rychlost hlavy a levé 

HK klesne na svoji minimální úroveň. Jelikož v tomto okamžiku je pádlo v optimální poloze 

pro záběr - celý list ve vodě a kolmo k hladině, je rychlost nejvyšší. V konci záběrové fáze 

již rychlost lodi začíná klesat a svého minima dosáhne v konci přenosové fáze. Letmý start se 

od pevného startu liší vyšší počáteční rychlostí. Při tomto startovním tempu narůstá rychlost 

lodi každým záběrem a během sledovaného úseku se její maximální rychlost zvýšila z 4,9 

ms-
1 

na 5,2 ms-1
• Postupně se zvyšují i minima rychlosti od 3,2 ms-1 až do 3,4 ms-1• 
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7.3. Trat'ové tempo na 200 m 

1113\a- šedá Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 

[ml XY Diagram (3D Results) T=40,0 ms 
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Obr. 16: Trajektorie vybraných bodů v rovině ZY 

Z obrázku Obr. 16 jsou patrné trajektorie vybraných bodů v rovině ZY během 10-ti 

metrového sledovaného úseku na trati 200 m. Při tomto tempu, je důležité udělit lodi 

maximá1ní rychlost a tu udržet po celou dobu závodu. Z naměřených hodnot je vidět stálost 

provedení techniky. Ve všech záběrech jsou dráhy segmentů téměř identické. 

Vertikální odchylka mezi nejnižší a nejvyšší polohou pravé ruky je 0,87 m. Levá ruka 

se ve vertikální rovině během jednoho záběru pohnula o 0,69 m. Hlava vykonala ve 

vertikálním směru pohyb o 0,30 m. Poloha špičky lodi se v průběhu záběru, ve vertikálním 

směru, změnila o 0,17 m. Vzdálenost, kterou loď ujede mezi jednotlivými záběry je 4,37 m. 
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Obr. 17: Trajektorie vybraných bodů v ose X 
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Na obrázku Obr. 17 jsou trajektorie vybraných bodů v ose X, tedy v transverzálním 

.. Vychy'lení špičky lodi na začátku a na konci sledovaného úseku (10 m) je 0,5 m. 
meru. 

Dráha má plynulý trend pohybu. 

U pravé ruky je vidět výrazný stranový pohyb způsobený vytažením pádla a 

následným přenosem pádla vpřed. Toto vychýlení je 0,8 m. 

< Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 

[IIÝS] 
XT Diagram (30 Results) T=40,0 ms 

Obr. 18: Změny absolutních rychlostí vybraných bodů 

Na obrázku Obr. 18 jsou mázoměny změny absolutních rychlostí vybraných bodů. 

Špička lodi zde charakterizuje celkový pohyb soustavy loď - závodník. Rychlost špičky lodě 

začíná na rychlosti 3,9 ms-1 v minimální hodnotě a na 6,0 ms-1 v hodnotě maximální. Tato 

rychlost je udržována po celou dobu sledovaného úseku. V čase okolo 900 ms je patrný 

začátek trendu, který se pravidelně opakuje. Od tohoto momentu dochází k nárůstu rychlosti 

lodě a rychlost bodu reprezentujícího hlavu závodníka téměř dosahuje maximální hodnoty. U 

levé ruky je patrný trend zrychlování po ukončení :taze tahu a maximální hodnoty dosahuje 

před zasazením pádla do vody. V časovém okamžiku, kdy má loď nejnižší rychlost, je 

naopak rychlost hlavy a trupu před svým maximem. Přenosem HK a trupu ve frontálním 

směru se projeví na pohybu lodi tak, re její rychlost začne narůstat. V časovém okamžiku 

kdy rychlosti hlavy a obou HK začínají klesat, začíná se zvyšovat rychlosti lodi. 

Zpomalování rychlostí hlavy a obou HKje způsobeno tím, že pádlo je již zanořeno ve vodě a 

probíhá fáze záběru. Loď je v této fázi poháněna záběrem pádla a důsledku nárůstu odporu 

na pádle, rychlosti hlavy a obou HK klesají. Na svoji maximální rychlost se loď dostává 

v okamžiku, kdy rychlost hlavy a levé HK klesne na svoji minimální úroveň. Jelikož v tomto 
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kaiDŽiku je pádlo v optimální poloze pro záběr - celý list ve vodě a kolmo k hladině, je 

chlost nejvyšší. V konci záběrové fáze již rychlost lodi začíná klesat a svého minima 

dosáhne v konci přenosové fáze. Při traťovém tempu na 200 je maximální rychlost 6,0 ms-
1 

udržována na stejné úrovni v průběhu úseku. Minimální rychlosti se ustálila na rychlosti 3,9 

-l ms. 

1 .4. Traťové tempo na 500 m 
Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 
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Obr. 19: Trajektorie vybraných bodů v rovině ZY 

Z obrázku Obr. 19 jsou patrné trajektorie vybraných bodů v rovině ZY během 10-ti 

metrového sledovaného úseku při tempu na 500 m. Všechny křivky reprezentující špičku, 

pravou ruku, levou ruku a hlavu mají téměř neměnné hodnoty. Při tomto traťovém tempu, je 

nutnost udržet maximální rychlost a zároveň mít dostatek sil na závěrečný finiš. Provedení 

techniky v každém záběru je identické. 

Vertikální odchylka mezi nejnižší a nejvyšší polohou pravé ruky je 0,89 m. Levá ruka 

se ve vertikální rovině během jednoho záběru pohnula o 0,63 m. Hlava 0,33 m. Vertikální 

výkyv špičky lodi v průběhu záběru, je O, 14 m. Vzdálenost, kterou loď ujede mezi 

jednotlivými záběry je 4,3 m. 
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Obr. 20: Trajektorie vybraných bodů v ose X 

Na obrázku Obr. 20 jsou trajektorie vybraných bodů v ose X, tedy v transverzálním 

směru. Špička lodi v transverzálním směru v průběhu sledovaného úseku (1 O m) vykonala 

dvě vychýlení, která mohla být způsobeno vlnou. Dráha vychýlení je 0,3 m. Má setrvalý 

trend. 
U pravé ruky je vidět výrazný stranový pohyb způsobený vytažením pádla a 

následným přenosem pádla vpřed. Toto vychýlení je 0,85 m. 

Hlava - sedá Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 
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Obr. 21 : Změny absolutních rychlostí vybraných bodů 
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Na obrázku Obr. 21 jsou znázorněny změny absolutních rychlostí vybraných bodů. 

Špička lodi zde charakterizuje celkový pohyb soustavy loď - závodník. Rychlost špičky lodě 

je na rychlosti 3,9 ms·1 v minimální hodnotě a na 5,9 ms·1 v hodnotě maximální. Tato 

rychlost je udržována po celou dobu sledovaného úseku. V čase okolo 900 ms je opět patrný 

začátek trendu, který se pravidelně opakuje v následujících záběrech. Od tohoto momentu 

dochází k nárůstu rychlosti lodě a rychlost bodu reprezentujícího hlavu závodníka téměř 

dosahuje maximální hodnoty. U levé ruky je patrný trend zrychlování po ukončení fáze tahu 

a maximální hodnoty dosahuje před zasazením pádla do vody. V časovém okamžiku, kdy má 

loď nejnižší rychlost, je naopak rychlost hlavy a trupu před svým maximem. Přenosem HK a 

trupu ve frontálním směru se projeví na pohybu lodi tak, že její rychlost začne narůstat. 

V časovém okamžiku kdy rychlosti hlavy a obou HK začínají klesat, začíná se zvyšovat 

rychlosti lodi. Zpomalování rychlostí hlavy a obou HK je způsobeno tím, že pádlo je již 

zanořeno ve vodě a probíhá fáze záběru. Loď je v této fázi poháněna záběrem pádla a 

důsledku nárůstu odporu na pádle, rychlosti hlavy a obou HK klesají. Na svoji maximální 

rychlost se loď dostává v okamžiku, kdy rychlost hlavy a levé HK klesne na svoji minimální 

úroveň. Jelikož v tomto okamžiku je pádlo v optimální poloze pro záběr - celý list ve vodě a 

kolmo k hladině, je rychlost nejvyšší. V konci záběrové fáze již rychlost lodi začíná klesat a 

svého minima dosáhne v konci přenosové fáze. Při traťovém tempu na 500 m je maximální 

rychlost 5,9 ms·1 udržována na stejné úrovni v průběhu úseku. Minimální rychlosti se ustálila 

na rychlosti 3,9 ms·1• 

40 



7.5. Traťové tempo na 1000 m 

Záznam tempa byl pořízen na metě 800 m po startu. Z grafU je patrný mírný pokles 

rychlosti, patrně způsobený únavou. 

Levá ruka - modrá Pravá ruka - červená Špička lodi - fialová 
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Obr. 22: Trajektorie vybraných bodů v rovině ZY 

Na obrázku Obr. 22 jsou znázorněny trajektorie vybraných bodů v rovině ZY během 

několika záběrů. 

Na všech křivkách je vidět, že u sledovaných segmentů dochází k mírným poklesům 

hodnot. Výškové rozdíly segmentů mají však setrvalý trend poklesu. Naměřené hodnoty 

rozdílů jsou téměř neměnné hodnoty. Je tedy patrné, že i při tomto tempu, kdy musí pro band 

překonat značnou únavu, vykazuje jeho provedení techniky stálost. 

Vertikální odchylka mezi nejnižší a nejvyšší polohou pravé ruky je 0,81 m. Levá ruka 

se ve vertikální rovině během jednoho záběru pohnula o O, 70 m. Hlava o 0,32 m. Špička lodi 

osciluje v rozmezí O, 1 - 0,22 m. Vzdálenost, kterou loď ujede mezi jednotlivými záběry je 

3,93 m. 
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Obr. 23: Trajektorie vybraných bodů v ose X 

Na obrázku Obr. 23 jsou trajektorie vybraných bodů v ose X, tedy v transverzálním 

směru. Z grafu lze vypozorovat, že špička lodě během záběrů vykonává větší oblouk doprava 

než při předešlých tempech. Během prvního záběru není loď, jako při ostatních tempech, 

řízena tak aktivně. Na grafu je vidět, že bez aktivního řízení je vychýlení lodě z přímé dráhy 

o téměř 2,4 m. Tato hodnota se může zdát poměrně velká, ale jelikož proband má letité 

zkušenosti se závodním tempem, je pro něj patrně výhodnější vychýlení lodi, než snižovat 

rychlost lodi řízením. U pravé ruky je vidět stranový pohyb 0,8 m. 
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Obr. 24: Změny absolutních rychlostí vybraných bodů 
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Na obrázku Obr. 24 jsou znázorněny změny absolutních rychlostí vybraných bodů. 

Špička lodi zde charakterizuje celkový pohyb soustavy loď - závodník. Z naměřených 

hodnot je vidět, že rychlost špičky lodě se snižuje a to z 3,5 na 3,0 ms-1 v minimálních 

hodnotách a 5,4 na 5,0 ms-1 v hodnotách maximálních. Zajímavým momentem průběhu 

rychlostí je časový úsek začínající okolo času 700 ms a pravidelně se opakující ve stejném 

trendu. Od tohoto momentu dochází k nárůstu rychlosti lodě a rychlost bodu reprezentujícího 

hlavu závodníka téměř dosahuje maximální hodnoty. U levé ruky je patrný trend zrychlování 

po ukončení fáze tahu a maximální hodnoty dosahuje před zasazením pádla do vody. 

V časovém okamžiku, kdy má loď nejnižší rychlost, je naopak rychlost hlavy a trupu před 

svým maximem. Přenosem HK a trupu ve frontálním směru se projeví na pohybu lodi tak, že 

její rychlost začne narůstat. V časovém okamžiku kdy rychlosti hlavy a obou HK začínají 

klesat, začíná se zvyšovat rychlosti lodi. Zpomalování rychlostí hlavy a obou HK je 

způsobeno tím, že pádlo je již zanořeno ve vodě a probíhá fáze záběru. Loď je v této fazi 

poháněna záběrem pádla a důsledku nárůstu odporu na pádle, rychlosti hlavy a obou HK 

klesají. Na svoji maximální rychlost se loď dostává v okamžiku, kdy rychlost hlavy a levé 

HK klesne na svoji minimální úroveň. Jelikož v tomto okamžiku je pádlo v optimální poloze 

pro záběr - celý list ve vodě a kolmo k hladině, je rychlost nejvyšší. V konci záběrové fáze 

již rychlost lodi začíná klesat a svého minima dosáhne v konci přenosové fáze. Při tempu na 

1000 m tempu se v závěru rychlost lodi snižuje. Během sledovaného úseku se její maximální 

rychlost snížila z 5,4 ms-1 na 5,0 ms-1
• Postupně se snížila i minimální rychlost od 3,5 ms-1 až 

do 3,0 ms-1
• 
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8. Diskuse 

Na základě naměřených hodnot jsem provedl deskripci techniky pádlování na Cl a 

chování lodi během záběrů při rozdílných tempech. 

Výběr významných bodů na těle a lodi pro deskripci polohy a pohybu. 

Pro získání výsledků, které jsem potřeboval, jsem vybral 1 O bodů na těle pro banda a 2 

body na lodi. Sledováním těchto bodů a jejich správným zaznamenáním do vyhodnocovacího 

softwaru, jsem získal hodnoty, které jsou zpracovány v grafech. 

Hypotéza 1 - během záběrové fáze lod' zrychluje směrem vpřed a nabírá nejvyšší 

rychlost. 

Dá se očekávat, že nejdůležitější část záběru, pro pohon lodi, je právě fáze záběrová. 

V této fázi pro band, přenáší svalovou sílu na list pádla a uděluje tak lodi rychlost. 

Pro maximální využití svalové síly při přenosu na list pádla je důležitá optimální 

technika. Technika pádlování na Cl je obecně popsána v literatuře. Je ovšem pravděpodobné, 

že každý závodník má individuální provedení techniky. V této práci je popsáno provedení 

jedné individuální techniky. 

Naměřené hodnoty potvrdily, že loď během záběrové fáze zvyšuje rychlost a také 

v průběhu této fáze dosahuje rychlost svého maxima V závěru loď nepatrně zpomaluje. 

Tento trend je však závislý na potřebě korigovat směr lodi. V konci záběrové fáze musí 

pro band řídit směr lodi a tudíž nepatrně snižuje rychlost lodi. Trend zrychlování je patrný při 

všech tempech. Hypotéza potvrdila, že během záběrové fáze loď zrychluje, a dosahuje své 

maximální hodnoty. 

Hypotéza 2 - během přenosové fáze dochází ke zpomalování lodi směrem vpřed. 

V průběhu přenosové fáze se pro band připravuje k dalšímu záběru. Pádlo je v této 

fázi ve vzduchu a tudíž není v kontaktu s vodou. Proband musí co nejrychleji přenést pádlo 

pro další záběr. Hlavním pohonem lodi je záběr pádla a jelikož v této ffizi není pádlo ve vodě, 

loď rychlost ztrácí. 

Při všech traťových tempech je trend zpomalování identický. V závěrečné části 

záběrové ffize, při řízení, již loď nepatrně ztrácí svou rychlost. Trend zpomalování je výrazný 

během celé přenosové fáze a minimální rychlosti dosahuje loď právě v této fázi. V závěru 
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přenosové fáze, díky pohybu trupu, začíná loď získávat rychlost. Nepotvrdila se tedy 

hypotéza, že během přenosové fáze loď zpomaluje. 

Hypotéza 3 - technika pádlování se liší v závislosti na zvoleném závodní tempu. 

Záznamy byly provedeny při různých traťových tempech a také při startu. Rozdílnost 

intraindividuální techniky se nepotvrdila. Jednotlivé odchylky v parametrech jsou jen velice 

nepatmé. Rozdíly jsou v řádech několika málo centimetrů. Při traťových tempech na 200, 

500 a 1000 m se změny neočekávaly. Ovšem i při startovním tempu je patrná shodnost 

v provedení techniky jako u ostatních temp. Je tedy patné shodné provedení při všech 

závodních tempech. Hypotéza o odlišnosti techniky pádlování se nepotvrdila 

Liší se pouze časová následnost jednotlivých záběrů a to v závislosti na zvoleném 

tempu. Byli zaznamenány pouze časoprostorové změny. 

Jelikož technika pádlování při různých traťových tempech nevykazuje výrazné změny 

a není ovlivněna ani poloha a pohyb lodi. Změna pohybu lodi je výraznější pouze při 

startovním tempu, což je způsobeno rychlejší souslednosti jednotlivých záběrů ve snaze 

získat co nejvyšší možnou rychlost, během co nejkratšího času. Z výsledků je vidět podobný 

trend pohybu lodi jak ve směru transverzálním, tak i horizontálním. 

Rychlost lodi během fáze přenosu a přípravy na další záběr zpomaluje, ale díky 

pohybu trupu vpřed při přípravě na zasazení začíná loď nabírat rychlost ještě před zasazením. 

Rychlost lodi je se začíná zvyšovat dříve než je pádlo zasazeno do vody, což je 

pravděpodobně způsobeno pohybem trupu vpřed a také přenosem váhy na DK. V momentě 

zasazení již loď nabírá rychlost a během fáze záběru stále zrychluje. Maximální rychlosti 

dosahuje loď v momentě, kdy je pádlo v nejoptimálnější poloze (kolmo k vodní hladině). 

Zřejmě i díky pohybu trupu, který se narovnává a působí proti směru lodi, a také i tomu že 

záběr pádla již není tak efektivní, loď rychlost ztrácí. 
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9. Závěr 

Cílem mé práce bylo provést 3D kinematickou analýzu pádlování na Cl . Pomocí této 

analýzy jsem provedl deskripce provedení techniky při rozdílných traťových tempech. 

Vysledoval jsem intraindividuální změny v technice pádlování při změnách jízdních temp. 

Jednotlivé záběry jsem analyzoval jak z hlediska časového tak i prostorového. Deskripci 

techniky jsem provedl u probanda světové úrovně. Nejde tedy o poskytnutí ,,návodu" na 

techniku pádlování, ale postihnutí rozdílů v intraindividuální technice pádlování pro banda. 

Pro získání dat byly pořízeny videozáznamy jednotlivých traťových temp, kteréjsem 

pomocí počítačového softwaru zdigitalizoval. Provedl jsem výběr bodů potřebných pro 

sledování chování závodníka i lodě. 

Deskripce chování lodi v závislosti na technice pádlování 

Pro sledování pohybu a chování lodi jsem zvolil špičku a záď. Z naměřených hodnot 

jsem vysledoval rychlost, pohyb ve vertikálním a transverzálním směru. Při žádném ze 

zvolených temp nebylo chování výrazně odlišné než při ostatních tempech. Vyskytuje se 

trend téměř plynulé a rovné jízdy. I přesto, že je záběr uskutečňován pouze na jedné straně je 

v důsledku řídících záběrů udržován téměř přímý směr jízdy. Z grafU je patrný trend 

vychýlení špičky v transverzálním směru o 0,4- 0,6 m. Vzhledem k tomu, že snímaný úsek 

je dlouhý I O m, je toto vychýlení velice malé. Pouze u traťového tempa na 1000 m bylo 

naměřeno vychýlení o 2,4 m, což lze zřejmě přičíst únavě a také méně intenzivnímu řízení 

lodě. 

Srovnání techniky pádlování na Cl při různých tempech pádlování 

Z hlediska prostorového pohybu vybraných bodů na těle probanda a lodi lze říci, že v 

technice provedení záběru se nevyskytují zásadní změny. Pohyb špičky lodi při startu je ve 

vertikálním směru menší než u ostatních temp. To je způsobeno rychlejší následností 

jednotlivých záběrů. Proband provádí záběry rychle za sebou a nepohybuje tělem tak výrazně 

jako při ostatních tempech. 

V časové posloupnosti je rozdíl viditelný hlavně u tempa po startu. Rychlost 

jednotlivých po sobě jdoucích záběrů je větší než u ostatních záběrů. To je způsobeno 

potřebou získat co největší rychlost během co nejkratšího času. Při startovním tempu 

následují jednotlivé záběry během 700 ms. Při traťových tempech na 200 a 500 m je tento čas 

okolo 900 ms. Při traťovém tempu na 1000 mje to 1100 ms. 
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Rozsah pohybů, respektive rozdíly mezi nejvyššími a nejnižšími polohami 

jednotlivých segmentů se v traťových tempech liší jen nepartně. Tyto rozdíly jsou u pravé 

ruky od O, 77 m do 0,95 mu traťových temp na 200 m, 500 m, 1000 m. U startovních temp je 

toto rozmezí O, 73 - O, 77 m. 

Levá ruka se ve vertikálním směru přemístí během záběru o 0,55 - 0,70 m. Hlava o 

0,25 - 0,33 m. Pohyb špičky je u traťových temp od 14 do 22 cm. Při startovním tempu jsou 

tyto rozdíly jen 1 O až 13 cm, což je dáno rychlejším sledem jednotlivých záběrů a menším 

vertikálním pohybem těla pro banda. 

Rozdělení pohybu na fáze a jejich rozbor vzhledem k pohybu lodě 

Doktor (200 1) rozdělil ve své práci záběr na 4 fáze. Z tohoto rozdělení jsem vycházel 

ve své práci i já. Na pohyb lodě, respektive její rychlost má prokazatelně největší vliv fáze 

záběru. Pomocí pádla ve fázi záběru, pro band pohání loď v dopředném směru. 

Proband ve svém provedení techniky využívá pohybu celého těla. V závěru fáze 

přenosu uděluje lodi impuls, který pomáhá k zahájení nárůstu rychlost lodi. Tento trend 

zrychlování se vyskytuje u všech jeho temp. 

První fáze záběru - přenos. Nastává po vytažení pádla z vody a pro band začíná 

přenesením pádla, co nejblíže u vodní hladiny, do přední části lodi. V této fázi dostává pádlo 

nejvyšší rychlost a také tělo pro banda je, vůči vodní hladině, nejvýše. 

Druhá fáze záběru - zasazení. Před zasazením pádla do vody již loď nabírá rychlost a 

z grafU je patrné, že na rychlost lodi nemá vliv jen záběr pádla, ale také pohyb těla pro banda, 

který předchází zasazení pádla do vody. 

Třetí fáze záběru- tah. Tato fáze je velice dynamická a v momentě kdy je pádlo 

v nejpříznivější poloze pro nejúčinnější záběr (kolmo k hladině) má loď nejvyšší rychlost. 

Čtvrtá fáze záběru - vytažení pádla z vody, řízení. V tomto momentě lod' ztrácí 

rychlost, až do doby těsně před zasazením. 

Ikdyž jsou fáze 4, nelze je od sebe přesně oddělit. Fáze přenosu a fáze zasazení se 

prolínajf. Totéž lze říci o fázích tažení a vytažení pádla z vody. Fáze zasazení je definována 

(Doktor 2001) jako moment kdy se pádlo dostává do vody. Ovšem jakmile je pádlo 

v kontaktu s vodou můžeme již mluvit o fázi tažení. Fázi zasazení lze tedy časově posunout 

do fáze přenosu. Zrovna tak fáze vytažení pádla se pro líná s fází tažení. 

Ve fázi vytažení pádla z vody se již rychlost lodi snižuje a během přenosové fáze 

dosahuje rychlost lodi nejnižší hodnoty. Tento vývoj je způsoben jak třecími silami (loď -
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voda), tak hlavně tím, re v tuto chvíli proband pouze přenáší pádlo vzduchem a loď pádlem 

nepohání. 

Výsledky mé práce dokazují, potvrzují domněnku, že intraindividuální technika 

sledovaného probanda se, dle zvoleného traťového tempa, mění jen velice nepatrně, což se dá 

považovat za shodu techniky. Výraznější rozdíly jsou pouze v časové posloupnosti 

jednotlivých záběrů. Při startovních tempech je frekvence pádlování vyšší a rychlost lodi 

narůstá. Naproti tomu, při tempech traťových je vidět trend stálosti tempa a ani rychlost lodi 

se nemění. Pouze u traťového tempa na 1000 m je patrný pokles rychlosti, který, jelikož 

záznam byl pořizován na metě 800 m po startu, byl zřejmě způsoben nastupující únavou. 

Dráhy pohybů jednotlivých segmentů ve vertikálním i transverzálním směru jsou při všech 

zvolených traťových tempech téměř identické. Pouze ve směru frontální jsou patrné rozdíly 

při tempech startovních. V průběhu jednotlivých jízd jsou rozdíly poloh segmentů mezi 

záběry jsou minimální a jejich odchylky jsou minimální. 

Při popisu techniky pádlování na Cl v teoretické části mé práce, jsem vycházel 

z dostupných pramenů od uznávaných autorů a z vlastních pozorování. V praktické části 

jsem zpracoval pořízený videozáznam a vyhodnotil naměřené hodnoty pro jednotlivá traťová 

tempa 

Lze také konstatovat, že zpomalujícím prvkem pohybu lodě ve frontálním směru 

kromě odporu vznikajícího na stykové ploše kanoe s vodním prostředím je činnost závodníka 

po vytarení pádla z vody a zahájení jeho činnosti související s přenesením pádla. Na druhou 

stranu je potom pohyb těla v závěrečné fázi přesunem trupu a horních končetin s pádlem 

zdrojem pohybu ve frontálním směru, který předchází hnacímu impulsu během záběru pádla 

ve vodě. 

Technika pádlování u sledovaného pro banda je již, mnohaletým tréninkem, na stabilní 

úrovni a jelikož stejný typ pádla i lodi již používá delší dobu, je tato jeho technika stálá a 

neměnná Z těchto výsledků je patrné, re práce trupu, potažmo DK je pro probanda poměrně 

důležitá součást provedení techniky. 

Cíle práce se mi podařilo splnit a zodpovědět hypotézy. Naměřené hodnoty 

prezentované v grafických výstupech jasně prokázaly neměnnost techniky při jednotlivých 

traťových tempech. Drobné odchylky ve vertikální rovině, viz Tab 3., které lze vysledovat, 
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JSOU pravděpodobně způsobeny proměnlivostí vnější vlivů (vítr, vlny) a také únavou 

odpovídající zvolenému tempu. 

Start letmj start 200m 500m 1000m 

levá ruka 

max. rychlost 7,4 ms·1 8,5 ms·1 9,1 ms·1 8,6 ms·1 8,4 ms·1 

min. ry_chlost 0,6 ms·1 1,5 ms·1 2 ms·1 1,9 ms·1 1,6 ms"1 

Špička lodi 

max. rychlost 4,5 ms·1 5,2 ms·1 6,1 ms·1 5,9 ms"1 5,4 ms·1 

min. rychlost 2,1 ms"1 3,2 ms"1 3,9 ms·1 3,9 ms"1 3 ms"1 

Tab. 2: Tabulka maximálních a minimálních rychlostí vybraných bodů 

Start Letmý start 200m 500m 1000 m 

Pravá ruka 0,77m 0,73m 0,87m 0,89m 0,81 m 

Levá ruka 0,57m 0,55m 0,69m 0,63m 0,70m 

Hlava 0,26m 0,25m 0,30m 0,33m 0,32m 

Špička lodi 0, 13m 0, 10m 0, 17m 0, 14m 0,10-0,22 m 
Tab. 3: Tabulka vertikální rozdílů vybraných bodů 
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ll. Slovníček anglických pojmů 

Jako každý jiný sport, i rychlostní kanoistika má svou terminologii a proto zde uvádím 

některé výrazy používané v anglických textech. 

Working body parts - práce částí těla 

Draw or pulling arm - táhnoucí paže 

Draw or pulling shoulder- táhnoucí rameno 

Thrust or press arm-hand -tlačící paže 

Thrust or press or pusnihg shoulder - tlačící rameno 

Body or trunk or torso forward twist or rotation position - přetočení trupu vpřed 

Hip movements -pohyb boků 

Support or first leg- přední noha 

Kneeling leg - klečící noha 

Kneeling knee - klečící koleno 

Movements - pohyby 

Catch or entry: the edge ofthe hlade enters the water and fully submerges - zasazení 

Draw or row or pulling: the movement following the catch to the point to exit or steering 

tažení 

Exit: the emerging ofthe hlade at the end of draw- vytažení pádla z vody 

Recovery or relaxation: the course of the hlade in the air, the muscles are relax - přenosová 

fáze · 

Firming: preparation for the next catch, the muscles contract - zpevnění 

Torso or trank rotation (twist): between the catch and the exit during the draw- rotace trupu 

Power transmission: from the water via paddle and the body of the paddler to power the boat 

- přenos síly 

Steering: keeping the boat straight with the paddle at the end ofthe draw -řízení 

Hip rotation: movement with hip forward and back and to exit or steering - rotace boků 
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12. Použité zkratky 

HK - horní končetina/y 

DK- dolní končetina/y 

Cl- kanoe jednotlivců 

C2 - kanoe dvojic 

C4 - kanoe čtveřic 

Kl - kajak jednotlivců 

K2 - kajak dvojic 

K4 - kajak čtveřic 
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